ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ
Số: 13056/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày 09 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững
và mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà, giai đoạn 2021 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
ăn
u t
n qu ền đị p
n n
19 6 2015
ăn
Kết lu n số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết run
n 7 k ó X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Quyết định số 357 QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ t ớng Chính phủ ban hành Kế
hoạch triển khai Kết lu n số 54-KL/TW; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày
28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ tr n đầu t
n trìn mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vữn i i đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15
ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc Phê duyệt chủ tr n đầu t
n trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới i i đoạn 2021 - 2025;
ăn
Quyết định số 41 2016 QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ t ớng
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện á
n trìn mục
tiêu quốc gia; Quyết định số 2114 QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ t ớng Chính
phủ Phê duyệt Đề án “
điểm xây dựng tỉn H ĩn đạt chuẩn Nông thôn mới
i i đoạn 2021 - 2025” Quyết định số 18 2021 QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của
UBND tỉnh về việ b n n Qu định quản lý t ch c bộ máy, biên chế, cán bộ,
công ch c, viên ch tron
qu n n
n , đ n vị sự nghiệp công l p và
n ời quản lý doanh nghiệp n n ớc, kiểm soát viên, n ời đại diện phần vốn
n n ớc thuộc UBND tỉnh;
Thực hiện ôn văn số 327-CV/HU ngày 09/8/2021 củ
ờng trực
Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo
n trìn M QG xâ dựng nông
thôn mới, đô t ị văn min , iảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện;
Xét Tờ trình số 05/TTr-VPĐP n
06 9 2021 ủ Văn p òn điều phối nông
thôn mới huyện, sau khi có ý kiến thống nhất về nhân sự củ á đ n vị liên quan;
eo đề nghị củ r ởng phòng Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm
huyện Thạch Hà giai đoạn 2021 - 2025 (s u đâ ọi là Ban Chỉ đạo), gồm các
ông, bà có tên sau:
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1. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chánh Văn
phòng ĐPNTM huyện - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Nguyễn Bá Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Nguyên Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện - Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Phùng Lưu, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên
Thường trực;
7. Ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Ủy viên;
8. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên;
9. Bà Lê Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên;
12. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng phòng Y tế - Ủy viên;
13. Bà Lê Thị Phương Thanh, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn
phòng HĐND - UBND huyện - Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Anh Tùng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài
nguyên và Môi trường - Ủy viên;
16. Bà Nguyễn Thị Hoài, Chị cục trưởng Chi cục Thống kê - Ủy viên;
17. Ông Lê Hữu Đồng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Ủy viên;
18. Ông Từ Hữu Yên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng LĐTBXH - Ủy
viên Thường trực;
19. Ông Lê Minh Sơn, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM huyện - Ủy viên
Thường trực;
Kính mời các ông, bà sau tham gia Ban Chỉ đạo:
1. Ông Trần Danh Vinh, Chủ tịch UBMTTQ huyện - Phó Trưởng ban;
2. Bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Ủy viên;
3. Ông Lê Văn Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên;
4. Ông Trần Đình Nghị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Ủy viên;
6. Ông Dương Kim Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên;
8. Ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện - Ủy viên;
9. Ông Võ Thanh Bình, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện - Ủy viên;
10. Ông Hồ Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ủy viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Tham mưu, giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo,
phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức

3
thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình
mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.
2. Xây dựng Quy chế hoạt động (do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định); xây
dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
3. Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện để ban hành các
văn bản chỉ đạo, điều hành; được sử dụng cán bộ thuộc quyền quản lý để thực
hiện nhiệm vụ được giao.
4. Các cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:
- Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới huyện là cơ quan thường trực, điều phối, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã
một sản phẩm trên địa bàn huyện.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp
Ban Chỉ đạo điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo điều
phối, tổ chức thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn huyện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Ban
Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo
bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2025; các
phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các
cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG
xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo
bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh;
- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, LĐTBXH tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV, VPĐP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khoa
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